Obec Lazníky, Lazníky 116, 751 25 veselíčko u Lipníku nad Bečvou, IČO: 00301451

Závěrečný účet Obce Lazníky za rok 2018
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1. Přehled o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby.
Zhodnocení finančního hospodaření ÚSC a zřízené PO a hospodaření
s jejich majetkem.
Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle tříd rozpočtové skladby
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
součástí tohoto závěrečného účtu a jsou zveřejněny jako samostatný dokument –
výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2018.
A. Příjmy - v Kč na 2 desetinná místa
Druh příjmů
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem

Rozpočet po změnách

7 541 043,00
853 561,00
265 608,75
228 549,00
8 888 761,75

Výsledek od poč. roku

7 527 776,22
771 284,12
265 608,75
228 549,00
8 793 218,09

% plnění
99,82
90,36
100,00
100,00
98,92

B Výdaje - v Kč na 2 desetinná místa
Druh výdaje
Třída 5 - běžné výdaje
Třída 6 - kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Rozpočet po změnách

12 942 916,13
2 545 000,00
15 487 916,13
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Výsledek od poč. roku

7 636 684,62
1 953 118,51
9 589 803,13

% plnění
59,00
76,74
61,92

Rozpočet Obce Lazníky pro rok 2018 byl schválen na 24. zasedání ZO dne 5.4.2018 v objemu
příjmů a výdajů 14 697 535,38 Kč. V této částce je v rozpočtu příjmů zapojen zůstatek
prostředků na bankovních účtech k 1.1.2018 ve výši 6 592 154,38,- Kč.
Plnění rozpočtu obce bylo průběžně kontrolováno, stavem rozpočtu se zabývalo každé
zasedání zastupitelstva. Rozpočet byl dle skutečného vývoje příjmů a výdajů a podle nových
skutečností v hospodaření obce změněn rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo přijato v roce
2018 osm rozpočtových opatření, kterými byl rozpočet upraven na celkový objem příjmů a
výdajů 15 487 916,13,- Kč.
Před schválením rozpočtu obec hospodařila podle rozpočtového provizoria, které bylo
schváleno na 20. zasedání ZO dne 31.10.2017
Odchylky od schváleného rozpočtu
A. V příjmové části rozpočtu byly s ohledem na skutečný vývoj příjmů rozpočtovými
změnami zvýšeny položky DPPO – placená plátci, DPFO – vybírána srážkou, daň
z hazardních her, navýšení DPH, daň z příjmu PO, zavedení nové položky daň z ost.
hazardních her- 30% výnos obce, zapojení navýšení výplaty dividend VaK Přerov,
navýšení položky správní poplatky, zapojení neinvestiční účelové dotace na volby do
Zastupitelstva obcí, nucený odprodej akcií České spořitelny a příspěvek od Úřadu
práce na VPP
B. Ve výdajové části rozpočtu byly rozpočtovými změnami řešeny zejména tyto
provozní položky: navýšení § Pitná voda položky opravy a udržování( nákup UV
Lampy- zlepšení kvality pitné vody pro místní vodovod Svrčov), navýšení položky
opravy a udržování čištění odpadních vod( oprava kanalizace), navýšení položky
nákup ost. služeb u § ost. záležitosti kultury, navýšení § Sportovní zařízení – oprava
asfaltových ploch v areálu Sokolovny, navýšení položky nákup ost. služeb u § sběr a
svoz ostatních odpadů, výdaje na VPP a výdaje na komunální volby ( do zastupitelstev
obcí).
C. akce roku 2018:
- Nákup UV Lampy pro místní vodovod na Svrčově ( zlepšení kvality pitné vody ) e
v celkové hodnotě 44 999,90 Kč.
- Oprava areálu a přilehlých ploch Sokolovna Lazníky ( oprava parketu z betonu a
oprava ploch a asfaltu) vše v celkové hodnotě: 1 009 651,40 Kč.
- Oprava zpevněných ploch v obci Lazníky( oprava ploch u vstupu do OÚ, oprava
parkoviště u OÚ, oprava kontejnerového stání u Kulturního domu, oprava plotu o
OÚ a kulturního domu) vše v celkové výši 918 952,- Kč.
- Oprava střední části kanalizace( výměna potrubí, šachet) celkem za 671 547,29 Kč
- Chodníky směr Jednota v celkové výši 704 327,23 Kč.
- Osazení obrubníků kolem rekonstruované silnice Lazníky – Tršice v celkové výši
1 203 791,38 Kč.
Hospodaření s majetkem územního samosprávného celku:
1. na účet 042 – v roce 2018 byl pořízen nedokončený dlouhodobý hmotný majetek –
chodníky, obrubníky v celkové výši 1 908 118,61 Kč
2. na účet 028- v roce 2018 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek:
botník ( sokolovna) 19 753,- Kč
vysavač Concept 3 466,- Kč
sekačka Turbo Excel( bezúplatný převod od DSO Mikroregion Pobečví) 17 480,Kč
vlečka Vares HV220 (bezúplatný převod od DSO Mikroregion Pobečví) 9 405,- Kč
3, na účet 022 stroje byl v roce v roce 2018 pořízen:
2

Sekačka Panter 125 ( bezúplatný převod od DSO Mikroregion Pobečví) 41 393,- Kč
UV lampa LUXE typ 12G6/4 ( pro místní vodovod Svrčov) 44 999,90 Kč
Obec vede v podrozvaze rovněž majetek předaný do správy zřízené příspěvkové organizaci,
tj. ZŠ a MŠ Lazníky, jeho přírůstky a úbytky. V roce 2018 byl školou pořízen nový majetek
v pořizovací ceně celkem 11 204,- Kč. Zaúčtováno na SÚ 028.
Finanční hospodaření zřízené příspěvkové organizace a organizačních složek obce
Finanční hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola je
průběžně kontrolováno zřizovatelem. V roce 2018 bylo poskytnuto z rozpočtu obce na provoz
školy celkem 530 000,- Kč,
Organizačním složkám obce, tj. Obecní knihovně v Lazníkách a jednotce Sboru dobrovolných
hasičů Lazníky byly zabezpečeny rozpočtem obce provozní náklady takto: Obecní knihovna
v Lazníkách 28 570,- Kč, Jednotka SDH 12 836,27 Kč

2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a jiným rozpočtům a
k hospodaření dalších osob.
2.1. Neinvestiční PŘIJATÉ transfery
2.1.2. Položka

4112

souhrnný dotační vztah-přijato ze SR

112 200,00

2.3. Neinvestiční POSKYTNUTÉ transfery
Položka
Položka
Položka

5222
5222
5222

Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka

5229
5321
5329
5329
5331
5339
5339

Spolusetkávání, Přerov
Transfery spolkům( fin dar Spolek pro kulturu obce Lazníky)
Transfery spolkům( fin dar Spolek pro kulturu obce Lazníky)

4 000,00
80 000,00
50 000,00

11 120,00

Příspěvek MAS
Stat.město Přerov-přestupková agenda
DSO Moravská Brána
Mikroregion Pobečví -příspěvek 2017
ZŠ a MŠ Lazníky neinv.příspěvek
Přísp.Městské knihovně Přerov

38 920,00

Ol. Kraj- dopravní obslužnost

5 700,00
4 400,00
6 620,00
22 908,00
530 000,00
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3.Přehled o majetku a závazcích obce k 31.12.2018. (V Kč na 2 deset. místa.)
Aktiva:
Stálá aktiva netto

Pasiva:
Vlastní kapitál

34 952 569,50

(dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek)

Oběžná aktiva netto

40 564 657,84

(jmění a výsledek hospodaření)

Cizí zdroje

5 940 709,34

(krátkodobé pohledávky, krátkodobý fin.majetek)

346 621,00

(krátkodobé závazky)

Aktiva celkem netto
40 893 278,84
Pasiva celkem
Výsledek hospodaření běžného účetního období: 378 263,35 Kč Kč

40 893 278,84

4. Konečný zůstatek běžných účtů Obce Lazníky k 31.12.2018.
Běžný účet č. 1882933359/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Přerov,
Běžný účet č. 94-2016831/0710 vedený u České národní banky, pobočka Ostrava:
Běžný účet č. 1100086061/2010 vedený u FIO banky, pobočka Přerov
Počáteční zůstatek běžných účtů k 1.1.2018:
Příjmy roku 2018 všech účtů:
8901 - Operace z peněžních účtů nemající charakter
příjmů a výdajů vlád. sektoru
Výdaje roku 2018 všech účtů:
Konečný zůstatek běžných účtů k 31.12.2018:

6 592 154,38 Kč
8 793 218,09 Kč
7 000,00 Kč
9 589 803,13 Kč
5 802 569,34 Kč

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
Přezkoumání hospodaření obce Lazníky za rok 2018 bylo provedeno dne 22.3.2019 a
navazovalo na dílčí přezkum ze dne 7.9.2018. Provedli ho kontrolní pracovníci Krajského
úřadu Olomouckého kraje - kontrolor pověřený řízením přezkoumání Bc. Veronika
Ondrušková Najmanová DiS a kontrolor Ing. Vladimír Ženčák se závěrem: „nebyly zjištěny
chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).“
Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lazníky za rok 2018 je součástí
tohoto závěrečného účtu a je zveřejněna jako samostatný dokument.

***
Součásti návrhu závěrečného účtu jsou dokumenty, které jsou zveřejněny v plném znění
s odkazem na úřední desce ( elektronicky na webových stránkách obce: www.lazniky.cz a
v listinné podobě v kanceláři starosty obce v úředních hodinách).
1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lazníky za rok 2018
Výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31.12.2018
Rozvaha k 31.12.2018
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
Příloha k 31.12.2018
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Roční účetní závěrka obce Lazníky sestavená k rozvahovému dni byla projednána
a schválena v Zastupitelstvu obce Lazníky dne : 13.6.2019

N á v r h u s n e s e n í:
a) Zastupitelstvo obce Lazníky schvaluje Závěrečný účet obce Lazníky za rok
2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lazníky za rok 2018.

b) Zastupitelstvo obce Lazníky souhlasí s celoročním hospodařením v roce 2018
a to bez výhrad.

V Lazníkách dne 14. 6. 2019

Mgr. Jan Blažek
místostarosta

Hedvika Dočkalová, DiS
starostka
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